
Acte d’investidura com a doctor honoris causa del Sr. Narcís Comadira  

Aula Magna Modest Prats  

Girona, 15 de novembre de 2018 

 

Benvolgut Sr. Comadira, presidenta del Consell Social de la UdG, director del 
Departament de Filologia i Comunicació i padrí del doctorand, rector Nadal, rectora 
Geli, rector de la UPC, director dels Serveis Territorials, diputats, alcaldes, regidors, 
autoritats civils i acadèmiques, amigues i amics,  

 

Per a una universitat, la cerimònia d’investidura d’un doctor honoris causa és un 

acte d’una gran transcendència institucional. La universitat acull en el seu claustre 

una persona que hi accedeix a causa de l’honor, és a dir, dels mèrits que ha 

acumulat; i com a prova de respecte i admiració per part de la comunitat 

universitària se celebra amb un acte solemne al paranimf, a l’aula magna, de la 

universitat. 

 

En la llista d’honoris causa de la Universitat de Girona hi ha psicòlegs, químics, 

cantants, historiadors, economistes, filòsofs, geòlegs, tecnòlegs, metges, juristes, 

polítics, cuiners, escriptors, ictiòlegs, pedagogs, físics, poetes i professionals de la 

salut. Dones i homes generosos amb la UdG que han contribuït al progrés del 

coneixement i de la societat. 

 

Narcís Comadira ocuparà sempre aquest espai d’honor, de reconeixement, que avui 

celebrem, per moltes i diverses raons.  

 



En honor a la veritat, i aquesta és la primera, perquè s’ho mereix. Prou que s’ha fet 

palès en el discurs del padrí i prou que ho sabem tots. Una de les figures 

intel·lectuals més respectades, més reconegudes, més premiades del país. Un 

poeta transcendental en la història de la literatura catalana. Un pintor reconegut, 

d’una trajectòria amplíssima. Un home implicat decididament en la cultura i la 

identitat del país, a través dels seus escrits, de la seva presència pública.  

 

Tots aquests mereixements (i molts més) ja han estat descrits pel padrí, el professor 

Xavier Pla. No cal incidir-hi, doncs, però sí que és necessari recalcar que 

l’atorgament del títol de doctor honoris causa poques vegades ha tingut tanta 

emotivitat i ha generat tanta estimació com aquesta. 

Entre les altres raons que avalen la investidura, n’hi ha unes quantes que, com a 

rector, no puc deixar d’esmentar. 

 

La relació de Narcís Comadira amb la Universitat de Girona és llarga i extensa, una 

universitat que, de fet, ell mateix va ajudar a crear, en la mesura que bona part de la 

imatge, dels primers esbossos, del que havia de ser la UdG va ser obra seva, a 

través de la col·laboració amb els arquitectes Bosch i Tarrús en la rehabilitació de 

Sant Domènec. Des del mural que va pintar a l’entrada de les facultats de Lletres i 

de Turisme fins a l’exlibris que va dibuixar per al fons Modest Prats. Des de la 

medalla del rector, una reproducció de la qual és la insígnia dels doctors honoris 

causa. Des de la seva activitat docent als múltiples cartells de jornades i seminaris. 

Des d’aquella implicació que dèiem a les beceroles de la Universitat –esbossos que 

també van acabar essent samarretes– fins a les lliçons a la Càtedra Maria Àngels 

Anglada-Carles Fages de Climent, l’any 2014.  



 

Sense oblidar, és clar, la memorable lliçó inaugural del sistema universitari català el 

1998, que es titulava, precisament, “Aprendre de lletra”. El nostre flamant doctor 

honoris causa hi deia: “La Universitat no ensenyarà de lletra si es contamina dels 

vicis de la societat de l’espectacle, el tot per l’audiència que porta a ser divertit, a 

suprimir tot allò que demana esforç i dedicació i renúncia. La Universitat no s’ha de 

deixar contaminar per allò que contamina els mitjans de comunicació: el terror a ser 

avorrit. No ha d’afavorir que el professorat es converteixi en un grup d’animadors. 

Tampoc no s’ha de deixar contaminar pel vici dels tecnòcrates: la rendibilitat 

econòmica. Ni pel vici dels polítics: la visió a curt termini. Ni pel vici dels publicitaris: 

la reducció de tot a un eslògan.” 

Aquesta lliçó té 20 anys però és perfectament actual i ha de ser una premissa, una 

proposició, en la definició de l’estratègia que ha de seguir aquesta universitat. És 

tota una demostració d’estima, de generositat i de fidelitat envers la UdG. Moltes 

gràcies, Narcís. 

Per tot això, acollim el doctor Narcís Comadira com a doctor honoris causa al 

claustre de la UdG amb una gran alegria, amb una felicitat immensa, amb un 

reconeixement just i sincer. I amb la voluntat que l’esperit de les seves paraules de 

fa 20 anys sigui un far per a tots els universitaris.  

“La Universitat és el futur del país”. 

 

Moltes gràcies.  

Quim Salvi  
Rector de la UdG 
Girona, 15 de novembre de 2018  


